


Tudós könyvtárosok, 

szuperintendánsok az  Alexandriai 

Könyvtárban
(i.e. 3.sz.-kb. 640-642)  

I.e. 290-282. Phaleroni

Demétriosz

i.e. 284- től Ephesosi

Zenodotus (i.e. 325-i.e. 

260)

Syreneay Callimachus

(i.e. 310/305–240)

A kép forrása: <http://tourism-spot.com/great-library-of-alexandria/>[2016.05.20.]

http://tourism-spot.com/great-library-of-alexandria/


Nem a dokumentumkínálat és megőrzés 

képezi többé szakmánk lényegét!

2006-2007. európai felmérések, vizsgálatok, kerekasztal 
beszélgetések 

Beiratkozott – nem beiratkozott olvasók aránya (1997-2005 
között megduplázódott)

Egyre több a csak helyszínen dolgozó „olvasó”

Sok felhasználó kísérettel érkezik (szülő, társ stb.)

EZÉRT:

Változások az új felhasználók, újfajta közönség megjelenésével

„…akarva-akaratlanul, félelem és viszolygás nélkül  a 
könyvtáraknak be kell lépniük egy olyan átalakulási 

folyamatba, amelynek végeredményeként egy újfajta 
működési struktúra fog kialakulni…”

(Visszacsatolásként a 2007. évi kiskunfélegyházi,  tartalomszolgáltatással kapcsolatos előadásomból  
bevágott dia)



A digitális kor eszméje:  „hozzáférés a 

birtoklással szemben…”

Új gondolkodásmód

A könyvtárak közötti együttműködés

(az utóbbi évtizedekben ennek már

többféle megnyilvánulása ismeretes:

osztott katalogizálás stb.)

A végfelhasználó igényeinek

elsődlegessége =

láthatóság, hozzáférhetőség, minőség

(Visszacsatolásként a 2007. évi kiskunfélegyházi,  tartalomszolgáltatással kapcsolatos előadásomból  bevágott dia)



A hivatás átalakulása szintenként 

Vezetői szinten 
 PIT Személyi Információs Edző (Personal Information Trainer = 

PIT)/ Personal Information Management (PIM)

Munkatársi szinten 
 Dél-Florida egyetemi könyvtárának példája- ALA gyakorlat és az 

egyetem készségekre és kompetenciákra vonatkozó 

dokumentumaira támaszkodtak. (Smith – Hurd – Schmidt 2013)

Felhasználói szinten

 (ld. következő diák)



Karl Popper hatása és  a

Képzési Központok Hálózata 
(Training Centre Network for Librarianship and Information Science 

<http://www.tcnlis.org>[2016.02.02.])

OSI - OA 

„nyitott szakmai oktatás” – folyamatos szakmai 

fejlesztés (Continuing professional development

CPD)

Hozzáférést Nyújtó Osztály (Acces Services=AS)

Hozzáférési Könyvtáros (Acces Services Librarian) 

Nemkönyvtáros (Nonlibrarian) munkakörök 

(Chakraborty – English, 2013)        

http://www.tcnlis.org/


A munkaadó és a felhasználó közös igénye: a 

sokoldalú könyvtáros

Jellemző személyiségjegyei

Ismerje az új oktatási 

technológiákat

Rendelkezzen jó kommunikációs 

és szervező készséggel

Legyen meggyőző, fejlődőképes, 

tanító egyéniség, aki jártas a 

különféle tudományok 

információforrásaiban

Vegyen részt a használóképzési 

programokban

Tudjon on-line, e-learning, 

internetes anyagokat előállítani

Elnevezései:

Oktatástervező/szervező 

könyvtáros (Instructional design 

librarian)

Tanulást segítő könyvtáros (Learning 

facilitators) 

Formátor (Formateur)

Médiatáros (Mediathecaires)

Forrás: Shank, John D.: The belnded librarian. A job annuncement analysys… =

College and Research Libraries, vol. 67. 2006. no. 6. 512-524. (Ism. Dancs

Szabolcs = Könyvtári Figyelő, 17, 53. 2007. 2. 07/080. pp. 346-347.

(Visszacsatolásként a 2007. évi kiskunfélegyházi,  tartalomszolgáltatással kapcsolatos előadásomból  bevágott dia)



Felhasználói szinten –

LLL és  könyvtár
 Továbbképző/Felnőttképző Tanulási Koordinátor (Continuing

Education Coordinator)

 Tanulást Segítő Könyvtáros (Learning Facilitator)

 berlini egyetemi könyvtári példa alapján (Freie Universität, FUB)

 Teaching Library – Learning Library (Tanító Könyvtár  Tanuló 
Könyvtár)

 Oktatást Szervező Könyvtáros (Instructional Design Librarian) 

 Formátor (Formator) (Hänssler 2014)

 Barangoló Könyvtáros (Roving Librarian) 

 Hudderfield BU (Sharman 2014)

HASZNÁLÓKÉPZÉS!!!!!



Seikei Egyetem (Japán, Tokió 

környéke) 



Tanulási                 

kapszulák



„The futur of employement…” 

Néhány kiragadott példa  . 

A jövő robot  vagy személyzet nélküli könyvtára

Forrás:

: http://i0.wp.com/www.julianmarquina.es/wp-

content/uploads/shutterstock_171703826.jp

http://www.infobibliotecas.com/es/blog/?p=1196

Bi-Blii könyvtári robot az autista 

gyerekek számára (Longmont, 

Public Library, Colorado)

http://i0.wp.com/www.julianmarquina.es/wp-content/uploads/shutterstock_171703826.jp
http://i0.wp.com/www.julianmarquina.es/wp-content/uploads/shutterstock_171703826.jp
http://www.infobibliotecas.com/es/blog/?p=1196


Library Information Science - LIS Euroguide
(2004, magyar vált. 2007) – a szakkompetenciák meghatározásának fő 

dokumentuma 

Lis

33 szakterület, 5 csoportban

I csoport – Információ

T csoport –Technológia

K csoport –Kommunikáció

M csoport –Menedzsment

E csoport –Egyéb tudományos 

ismeretek
Minden szakterületen négy 

kompetenciaszint (példákkal, 

magyarázatokkal)



2013-2015 leggyakoribb meghirdetett állásai 

I Need A Library Job (INALJ), 

Library&Information Technology

Association (LITA), 

MySkillsMyFutur, 

Biblioemplois, 

Career.edu, 

Special Libraries Association, 

ALA Job List, 

LibGig,

Drexel’s iSchool, 

Working at the Library of Congress,

Workforce50.com, 

School of information Sciences (SIS) 

Career Resources

I csoport – Információ

T csoport –Technológia

K csoport –

Kommunikáció

M csoport –

Menedzsment

E csoport –Egyéb



INFORMÁCIÓ (I)

Information Hunting Librarian

(Információvadász)

Information Planning Librarian

(Információtervező könyvtáros) 

Information Literacy Librarian (az 

Információs műveltség könyvtárosa)

Information Specialist

(Információ specialista)

Information Aesthetic Librarian

(Információ esztétika könyvtáros)

Information Architecture Librarian

(Információépítész könyvtáros)

Information Retrieval and Web Search

Librarian (Információ -és webkereső

könyvtáros)

Information worker (Információ munkás)

Infographics Librarian (Infografikus)

Reference and Electronics Resources 

Librarian (Refernsz és elektronikus 

források tájékoztató könyvtárosa)



Digital Archivist

(Digitális 

levéltáros)

Digital Assets Librarian

(Digitális vagyonkezelő 

könyvtáros) Digital Initiatives

Librarian (Digitális 

kezdeményezések 

könyvtárosa) 

Digital Resources and 

Preservation Librarian

(Digitális megőrzéssel 

foglalkozó tájékoztató, 

referensz könyvtáros )

TECHNOLÓGIA

(T)

Digital Communication

Services Librarian

(Digitális kommunikációs 

szolgáltatások 

könyvtárosa)

Digital Communications

Senior Coordinator

(Vezető digitális 

kommunikáció 

koordinátor )

Digital Library

Developer (Digitális  

könyvtár fejlesztő)

Digital Resources and 

Preservation Librarian

(Digitális forrrásokat

megőrző könyvttáros)

Digital Resources and 

Instructional Librarian

(Digitális forrrások és 

oktatási könyvtáros)

Digital Cultural Heritage

Librarian (Digitális 

kulturális örökség 

könyvtárosa)

Digital Learning

Initiatives

Librarian

(Digitális tanulást 

kezdeményező 

könyvtáros)

Library Digital 

Infrastructure and 

Technology Coordinator

(Könyvtári digitális 

infrastruktúra és 

technológiai 

koordinátor)



• Research Coordinator (Kutatási 

koordinátor)

• Reference and Social Media 

Librarian (Referensz és közösségi 

média könyvtáros)   



Digitization Project Manager (Digitális 

projekt menedzser)

Digital Consortium Manager (Digitális 

konzocium menedzser)

eLearning Project Manager (e-Learning

projekt menedzser) 

Law Research Manager (Jogi kutatási 

menedzser)

Knowledge Management Librarian

(Tudásmenedzsment könyvtáros)

Knowledge Representation and 

Reasoning Librarian

(Tudásreprezentációs és érvelő, értékelő 

könyvtáros)

Knowledge Visualisation Librarian (Tudást

vizualizáló könyvtáros)

Multimedia Services Manager (Multimédia 

szolgáltatások menedzsere)

Community Manager/Social Media 

Manager (Közösségi menedzser, 

Közösségia média menedzser)



Academic Services Professional 

Akadémiai szolgáltatások 

professzionális könyvtárosa Business Intelligence Analyst

Librarian

Üzleti intelligencia analitikus 

könyvtáros

Documentary

Multimedia

Storytelling Librarian

Dokumentációs-

multimédiás 

történetmondás 

könyvtáros 

Disaster Information

Specialist Librarian

Katasztrófa információs 

specialista könyvtáros

Embedded Librarian

Szakértő könyvtáros, Információs specialista 

(projectben), Beágyazott könyvtáros

A vita: https://listserv.niif.hu/pipermail/katalist/2013-March/028261.html és a számos hozzászólásból egy csokornyi: 

<https://listserv.niif.hu/pipermail/katalist/2013-March/thread.html#28262 >[2016.03.05.]; Köszönöm Drótos László kolléga kiegészítését és 

javaslatait az angol elnevezések magyar megfelelőivel kapcsolatban.

https://listserv.niif.hu/pipermail/katalist/2013-March/028261.html
https://listserv.niif.hu/pipermail/katalist/2013-March/thread.html#28262






Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!



A MÉG TÁVOLABBI JÖVŐ

„A Kutatás 2.0 elmélete igazolja leginkább, hogy a nagyon fontos és

lényeges technikai szintre alapozva tovább kell lépni a fejlett

információmenedzsment felé, mert ennek jól használt technikái, informatikai

applikációi hozzásegíthetik a tudományos, szakmai intézményeket és

bármilyen szervezetet a változó környezet kihívásaihoz való

alkalmazkodásra (Z. Karvalics 2011). A 2020-2030-ra „előjegyzett”

tudástársadalomban pedig már nem adatról, információról, ezek egyes

felhasználásáról, hanem a LinkData és addigra már fejlett szemantikus

rendszerek összefüggéseket bemutató rendszereinek előállításáról,

használatáról fog szólni hivatásunk. Mert a tudás társadalma

elképzelhetetlen az adat-információ-tudásreprezentáló -tudásmenedzsment-

szemantikai rendszerek – szemantikai web egymásra épülő, integrált

rendszereinek megszületése nélkül. És ebben a folyamatban a mindenkori

könyvtárosnak – bármilyen névvel is fogják illetni -, továbbra is nagy szerep

jut.”

Pajor Enikő: Átváltozások –egy hivatás metamorfózisa in: Sütő Erika, Szirmai Éva, Újvári Edit

szerk.: Sodrásban : képzések, kutatások (1975-2015) : Tanulmányok. Szeged : SZTEJGYPK

Felnőttképzési intézet, 2015. 143-154.



Egyéb képek és felhasznált 

dokumentumok forrása

BiBli Backstory…

http://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/library/just-for-
children/bibli-the-library-robot

Bibliotecas 2029

http://eprints.rclis.org/29123/1/Bibliotecas_2029_Documentos.pdf

Callimachos, Syreneai (kép)

https://yooniqimages.com/images/detail/102086843/Creative/dinocrates-greek-architect-
responsible-for-the-planning-of-alexandria

Demétriosz, Phaleroni (kép)

https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9m%C3%A9triosz_(peripatetikus_filoz%C3%B3fus)

Frey, Carl Benedict – Osborne, Michael A.: The  Futur of employement….

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

Google - Never trust…

https://medium.com/message/never-trust-a-corporation-to-do-a-librarys-job-
f58db4673351#.21uvlgbgb

http://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/library/just-for-children/bibli-the-library-robot
http://eprints.rclis.org/29123/1/Bibliotecas_2029_Documentos.pdf
https://yooniqimages.com/images/detail/102086843/Creative/dinocrates-greek-architect-responsible-for-the-planning-of-alexandria
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9m%C3%A9triosz_(peripatetikus_filoz%C3%B3fus)
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://medium.com/message/never-trust-a-corporation-to-do-a-librarys-job-f58db4673351#.21uvlgbgb


Pajor Enikő: Az információszolgáltatás 

tartalma és megjelenése  könyvtárakban 

http://slideplayer.hu/slide/2069093/

Strategies for regenerating the library and 

information professions : Eighth World 

Conference on Continuing Professional 

Development and Workplace Learning for 

the Library and Information Professions, 

18-20 August 2009, Bologna, Italy / ed. by 

Jana Varlejs and Graham. München: Saur, 

2009. 415 p.



Developing core competencies for

library staff : how University of 

South Florida Library re-evaluated

its workforce. College & research

libraries news. 74. 2013. 1. pp. 14-

17. 35. 

<http://crln.acrl.org/content/74/1/14

.full> [2015.12.25.]

http://crln.acrl.org/content/74/1/14.full

